
 

 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่  801/2562 

เรื่อง  แต่งตั งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

 
อาศัยอ านาจมาตรา  60 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537  แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6 ) พ.ศ.2552  และมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย                       
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 
(1)ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 244 

เพ่ือให้การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว  
กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  จึงแต่งตั งข้าราชการรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการล่วงหน้า   ดังนี  
  1.  นายเอนก  เล็กเครือสุวรรณ       ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในระหว่างรักษาราชการแทน  
         

                     ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
     (ลงขื่อ)   
           (นายส าฤทธิ์   อบแย้ม) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่ 802/2562 

เรื่อง  แต่งตั งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

 
อาศัยอ านาจมาตรา  60 วรรคแรก   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 
(1)ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 245  

เพ่ือให้การบริหารงานในส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและคล่องตัว  กรณีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  จึง
แต่งตั งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการล่วงหน้า   ดังนี  

  1.  นางสาวภัคจิรา  ผุดผ่อง       ต าแหน่ง     นักทรัพยากรบุคคล 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน      
                          

ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
     (ลงขื่อ) 
           (นายส าฤทธิ์   อบแย้ม) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่    803/2562 

เรื่อง  แต่งตั งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 245 

เพ่ือให้การบริหารงานในกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว  กรณีผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  จึงแต่งตั ง
ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการล่วงหน้า   ดังนี  

  1.  นายจักรกริช  สงวนทรัพย์    ต าแหน่ง      นายช่างโยธา 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน        
                        

ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
     (ลงขื่อ) 
           (นายส าฤทธิ์   อบแย้ม) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่  804 /2562 

เรื่อง  แต่งตั งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 245 

เพ่ือให้การบริหารงานในกองการกศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล              
ถ  ารงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว  กรณีผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  จึงแต่งตั งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นการล่วงหน้า   ดังนี  

   1.  นางสาวอารีย์  ดอกรัก       ต าแหน่ง      ครู ค.ศ.1 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน      
                          

ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
     (ลงขื่อ) 
           (นายส าฤทธิ์   อบแย้ม) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่  805/2562 

เรื่อง  แต่งตั งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 245 

เพ่ือให้การบริหารงานในกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและคล่องตัว  กรณีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้  จึงแต่งตั งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
การล่วงหน้า   ดังนี  

  1.  นางวันทนา  พูดเพราะ       ต าแหน่ง      นักพัฒนาชุมชน 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน      
                          

ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
     (ลงขื่อ) 
           (นายส าฤทธิ์   อบแย้ม) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่ 806/2562 

เรื่อง  แต่งตั งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

 

อาศัยอ านาจความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 245 

เพ่ือให้การบริหารงานในกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว  กรณีผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  จึงแต่งตั ง
ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการล่วงหน้า   ดังนี  

  1.  นางสาวระพีพรรณ  อิ่มสมบัติ  ต าแหน่ง      นักวิชาการพัสดุ 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน        
                        

ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
     (ลงขื่อ) 
           (นายส าฤทธิ์   อบแย้ม) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 

 

 

 


